Relações Internacionais:

O Estado, a Soberania, a Diplomacia, a Política Externa
“Anarquia Internacional”:
Situação em que não há um corpo soberano que governe os Estados-Nação.
Exemplo actual de anarquia internacional:
A transformação da Coreia do Norte numa potência nuclear obriga-nos a chegar a algumas
conclusões importantes sobre o estado das relações internacionais. Em primeiro lugar, nota-se
uma ausência de autoridade na política mundial. As grandes potências, nomeadamente os
Estados Unidos e a China, foram incapazes de impedir os planos nucleares do regime coreano,
metade de um país de dimensões médias. Teerão e outros candidatos não-assumidos
concluíram, obviamente, que, excluindo o uso da força, não há meios eficazes para travar os
países com planos nucleares. Ora, das grandes potências, Washington é a única que considera
a hipótese de recorrer à guerra para travar os pretendentes ao nuclear militar. Todas as
outras, aparentemente, preferem novas potências nucleares à guerra. Dadas as dificuldades
no Iraque, e a crise diplomática que antecedeu a intervenção, os Estados Unidos não estão em
condições de fazer, por agora, novas guerras. Ou seja, estamos na seguinte situação: os meios
pacíficos são ineficazes e as grandes potências não querem ou não podem usar a força militar.
É difícil encontrar uma situação de fraqueza tão grande. O resultado será novas potências
nucleares: o próximo será o Irão e outros se seguirão. A isto chama-se anarquia internacional.
A competição estratégica entre as grandes potências reforça ainda mais a tendência de
anarquia mundial.
A multiplicação de potências nucleares tornará as intervenções humanitárias e a promoção da
democracia por meios pacíficos cada vez mais difíceis e improváveis. Por exemplo, no caso da
Europa, será necessário rever todo a doutrina estratégica da União Europeia. O objectivo de
impedir a proliferação nuclear será substituído por um capítulo, cujo título será, “como lidar
com vizinhos nucleares”. E a violação dos direitos humanos voltará a ser, meramente, uma
questão interna que não dirá respeito à Europa. Será o reforço da barbarização da política
mundial; de resto o único resultado possível do chamado “choque das civilizações”.

Paz de Westphalia e o Sistema Internacional:
Designa uma série de tratados assinados em 1648 que encerrou a Guerra dos Trinta Anos e
também reconheceu oficialmente as Províncias Unidas e a Confederação Suíça.
Este conjunto de diplomas inaugurou o moderno Sistema Internacional, ao acatar
consensualmente noções e princípios como o de soberania estatal e o de Estado nação.
Embora o imperativo da paz tenha surgido em decorrência de uma longa série de conflitos
generalizados, surgiu com eles a noção embrionária de que uma paz duradoura derivava de
um equilíbrio de poder, noção essa que se aprofundou com o Congresso de Viena (1815) e
com o Tratado de Versalhes (1919). Por essa razão, a Paz de Westphalia costuma ser o marco
inicial nos currículos dos estudos de Relações Internacionais.
Em suma, a Paz de Westphalia trouxe um colapso da ordem unipolar garantido pela unidade
espiritual do cristianismo, sob autoridade do Papa e foi substituído por uma ordem multipolar
onde prevalece a ideia de Estado com uma administração centralizada.
Princípios da Paz de Westphalia:
Direito à liberdade religiosa (diplomatas acordaram que as três confissões religiosas
dominantes no Sacro Império, o catolicismo, o luteranismo e o calvinismo, seriam
consideradas iguais);
Alterações territoriais;
Novo ordenamento jurídico entre reinos Europeus baseado no conceito de soberania de
estado, segundo o qual todos têm direitos iguais baseados numa ordem inter-governamental
constituída por tratados e sujeitos à lei internacional:
Um Estado soberano não pode permitir que outras entidades políticas criem as suas
próprias regras no seu território;
Um Estado soberano tem a obrigação de não intervir nos assuntos internos de outro
Estado;
Para assegurar a sua soberania e segurança nacional, o Estado detinha a legitimidade
do recurso à força;

Sistema Internacional Individualista em que cada Estado protegia os seus próprios interesses,
era absolutamente soberano não seu território, armava-se contra os outros Estados soberanos
e iniciava políticas expansionistas.

No entanto, com o avançar dos tempos, a velha Lei Internacional de Westphalia transforma-se
a suaviza-se para uma maior defesa dos Direito Humanos (denúncia da hipocrisia da
“igualdade soberana”, luta contra a aceitação da guerra como instrumento normal e natural
dos Estados soberanos).
É o caso dos Estados Unidos e dos seus aliados da OTAN, a partir dos quais existe um forte
movimento supranacional intervencionista, com o objectivo de suspender as garantias de
privacidade de qualquer estado frente a uma situação de emergência ou de flagrante violação
dos direitos humanos.
Observamos então, um princípio de respeito recíproco entre os Estados e a criação de uma
comunidade internacional onde em vez do individualismo, se estabelecem relações do
cooperação e criam-se questões e preocupações comuns para o equilíbrio inernacional –
Direito Internacional.
Nesta nova sociedade internacional os Estado acabam por abdicar parte da sua soberania em
prol de um projecto comunitário comum.
Os Estados estão a sofrer uma crise de falta de autoridade ou estamos perante mais uma
forma de subjugação dos países mais fracos às grande potências mundiais?
__
ONU:
A ONU foi o culminar deste movimento de reforço das relações internacionais. No entanto no
contexto de bipolarização a tentativa de contrato social falhou.
1948 – Declaração Universal dos Direitos do Homem pela ONU
Marca um ponto de viragem, pois desde a Paz de Westphalia que o regime dos direitos
humanos estava reservado a cada Estado individualmente.
Desta forma, estabeleceu um processo de afirmação de um novo princípio de Direito
Internacional contra a tradicional exclusividade dos Estados-Nação.

Cidadania: Capacidade de participação política de um indivíduo e manutenção individual do
bem-estar numa certa comunidade política.

A Crise do Estado Nação:
Estado Nação: Identidade autónoma e soberana onde se exerce uma jurisdição própria nos
limites territoriais.
Na prática estabelece a correlação entre uma nação (mesma etnia, tradições, valores, cultura)
e um Estado Soberano que à mesma diz respeito.
Para o enfraquecimento do Estado têm contribuído alguns factores relacionados com a
globalização.

Expansão do Capitalismo:
O Capitalismo assume uma vertente global acima de qualquer Estado-nação devido a dois
grandes “eventos geopolíticos”:
1) Descolonização que acabou com a segmentação da economia mundial em zonas
Imperiais (bipolarização EUA – URSS);
2) Abertura da Rússia ao mundo, permitindo assim a penetração do capitalismo no antigo
bloco soviético.
Actualmente apenas o Irão, China e outros pequenos países mantêm os bloqueios ao
capitalismo e prevêem-se que estes caiam num futuro próximo.

Outro factor relacionado com o Capitalismo e que enfraquece o Estado-Nação diz respeito às
multinacionais:
1) Lucram em diferentes pontos do mundo e investem numa escala cada vez mais
transnacional;
2) Retiram capital dos países que exploram e enfraquecem a identidade da nação em
prol da nacionalidade das mesmas (ex. “americanização”).

Os mercados financeiros mundiais estão cada vez mais complexos e interdependentes:
1) Proliferação de tratados, negócios e acordos comerciais e económicos entre diversos
Estados;
2) Preferência das empresas para se fixarem em certos países.

Grandes percentagens de transacções capitalistas do mercado mundial:
- Norte da Europa
- América do Norte
- Este da Ásia

Segundo Michael Mann este facto
só nos mostra que o Norte é rico e o
Sul é pobre e não que o capitalismo
é global.

 Num contexto capitalista globalizado se alguma destas importantes estrutura entrar
em declínio toda a economia global sentiria os seus efeitos.
 Tendo em conta as grandes organizações mundiais (ex. OMC) assistimos a uma
crescente liberalização económica que se pode tornar perigosa.

Estados Unidos da América:
Grande país capitalista e portanto consegue fortalecer-se no que diz respeito ao conceito de
Estado-Nação.
Exemplo: NAFTA – zona de mercado livre englobando os EUA, Canadá e o México;
- Mini-economia global, politicamente dominada pelos Estados Unidos.

Zona Este da Ásia:
Japão detém o domínio económico,
Coordenação entre Estado e capitalismo -> “government in market”(subsídios para certos
sectores de exportação, absorção de riscos por parte do governo em áreas de inovação e uma
grande aposta em novas tecnologias);
Coreia e Malásia: Proteccionismo para com as suas indústrias.

União Europeia:
Transformações políticas importantes fazem com que os Estados constituintes fossem
perdendo “poderes” de decisão económica em favor de Bruxelas (ex. PAC).
Na prática as nacionalidades dos Estados Nação são “sugadas” para uma nova identidade
superior e mais forte economicamente: a União Europeia.

Descentralização dos poderes do Estado Para instituições transnacionais

Problemas ambientais e sociais:
Problemas ambientais e sociais tornam-se cada vez mais globais dando origem a uma
sociedade de risco. O Estado por si só não consegue dar resposta a estes problemas: surgem
então organismos que se encarregam desta tarefa.

Exemplos de problemas: crescimento da população, erosão dos solos, escassez de água,
poluição atmosférica, mudanças climáticas.
 Para os resolver criam-se grupos de pressão locais ou transnacionais e Organizações
Não Governamentais cujo papel é justamente exercer pressão sob os órgãos
competentes a fim de solucionar as questões acima referidas.
Exemplo a nível nacional: As Organizações Não Governamentais de Ambiente boicotam o
concurso de 2011 para o Fundo Baixo Sabor como protesto contra a destruição de
ecossistemas de elevado valor ambiental por decisão do governo e da EDP. As principais ONGA
dizem: “Não Obrigado! Abdicamos do Fundo Baixo Sabor enquanto se persistir nesta política
de secundarizar as questões de ambiente e de desrespeito dos compromissos assumidos por
Portugal em relação à protecção da Biodiversidade e da qualidade da água."

 Por outro lado surgem também organismos intergovernamentais que mostram com a
resolução de todos estes problemas é do interesse nacional.
Muitas vezes estes organismos são influenciados por interesses geopolíticos.

Novos movimentos sociais e novas políticas de identidade:
Novas políticas de identidade: No contexto actual as pessoas não se identificam apenas pela
nacionalidade pois surgem outros sentimentos de pertença que ultrapassam fronteiras: estilo
de vida, ideologias, religião, tendência sexual.
Verificamos portanto um enfraquecimento da identidade nacional em prol de uma identidade
global.
Origens:
Estado Providência -> passa a debruçar-se sobre questões sociais e preocupa-se em assegurar
juridicamente determinados direitos do indivíduo:
- os homossexuais tornam o seu modo de vida público;
- aborto torna-se um tema actual;

Gera-se um clima de controvérsias e surgem os grupos de pressão organizados (facciosos,
fundamentalistas religiosos) dando origem a uma “guerra de culturas” que envolve redes
globais.
Estes grupos divulgam as suas ideias através da comunicação social e contam com o apoio das
ONG’s.

Terrorismo: “pode definir-se terrorismo como um método premeditado, politicamente
motivado, comunicador de violência ou uma ameaça de violência contra não-combatentes em
que as mortes das vítimas têm um valor mais psicológico do que estratégico-funcional e que
procura influenciar uma terceira parte, geralmente a parte que dirige a comunidade que é alvo
das acções.”
A solução para resolver o problema do terrorismo deverá, em síntese, comportar as
seguintes características:


O reconhecimento da natureza da luta contra o terrorismo, ou seja, o conhecimento
em termos de organismos, funções e tarefas que tem de abarcar, bem como a
colaboração com outras organizações internacionais



O início de um processo que dotará o Estado de competências (estratégicas, tácticas,
institucionais, que por sua vez faltam aos governos, órgãos estaduais e sector privado)
que permitirá que este faça frente à ameaça terrorista internacional.

Restruturação das políticas de segurança e defesa

Da forma como as ameaças terroristas têm vindo a aumentar nos últimos anos (não só
em quantidade mas também em termos de eficácia e perigosidade), seria impossível não se
sentir por todo o mundo uma urgente necessidade de reformular políticas externas.
Políticas estas que, até aos anos 90, descuravam quase por completo a importância do
terrorismo. Primeiro, e de certo modo compreensível, porque se tratava de uma actividade
com um elevado grau de especificidade que ainda não constituía um perigo nem de longe
parecido com o que contitui hoje, e segundo (e menos compreensível), porque faltava vontade
política para reconhecer um problema que poderia vir a ser relevante e necessitar de soluções
complexas e difíceis de encontrar.
Foi, portanto, dentro dos últimos 20 anos que os orçamentos dos Estados passaram a
dedicar mais esforços ao combate ao terrorismo. No entanto, as abordagens ao problema
nunca foram as mais cuidadosas e completas pois recaíram basicamente em intervencões
militares em conflitos específicos, ficando a faltar a prevenção da formação de novas células
terroristas. Digamos que faltou uma certa sensibilidade no que toca às tentativas de solucionar
a emergência do terrorismo. Os Estados não estavam de todo preparados para enfrentar um
problema tão particular, principalmente os americanos, que nunca sentiram a necessidade de
proteger o seu território contra ataques externos, muito menos liderados por um inimigo

"fantasma" que tem como alvo o maior número de civis, inocentes, de forma a causar o maior
terror possível.
Tendo em conta estas particularidades, pode-se concluir que uma defesa eficaz tem
que passar:
- Pela formação de organismos específicos que se destinem ao combate ao terrorismo,
organismos estes que têm que deter a força e autonomia necessárias e ser fruto da
cooperação entre os Estados e agências para actuarem de forma complexa e inter-ligada.
- E pela promoção e difusão da democracia e economia livre a todos os países onde há
células terroristas, com o intuito de se alcançar um mundo pelamente globalizado, onde os
Estados democráticos poriam fim à liberdade dos terroristas individuais e dos organizados em
grupos.
No entanto, teria que haver sempre o cuidado de conciliar a liberdade individual,
princípio base da democracia, com a prevenção do aparecimento de novas organizações
terroristas. Pois num mundo onde os Estados são forçados a aumentar a vigilância e o controlo
sobre todos, as liberdades individuais têm forçosamente que ser reduzidas. O que é necessário
é que essa redução não seja demasiado significativa e que faça a diferença no combate ao
terrorismo. O que se pede é sensibilidade e bom-senso para se chegar a decisões políticas que
alcancem um concílio entre o povo e os governantes.

A postura dos EUA perante a comunidade internacional

Os Estados Unidos da América são considerados como os "polícias do mundo" devido à
qualidade de super-potência hegemónica com que saíram da Guerra-Fria, depois da queda da
URSS. Por isso são vistos pelos outros Estados como o agente que lidera as missões
diplomáticas nos países considerados "perigosos". São eles que têm o dever de aplicar sanções
económicas, o cumprimento do direito internacional, o estabelecimento de alianças com
instituições democráticas e a prestação de ajuda humanitária.
Em relação ao terrorismo não é diferente. São os EUA que estão pré-destinados a dar
o primeiro passo, a responder quer a ataques terroristas quer a acontecimentos relevantes
neste campo. Logo, é óbvio que há uma certa pressão, mesmo que inconsciente, dos outros
Estados, que nem sempre se revela positiva.
De facto, nos últimos anos as intervenções dos EUA têm revelado uma natureza
"híbrida". Por um lado há as intervenções ajustadas e que revelam segurança e unanimidade
(como o caso do Afeganistão) mas, por outro lado há as intervenções como a que houve no

Iraque, caracterizada pelo derrube do poder local e das forças armadas correspondentes, que
revelam uma acção da força militar americana com pouco fundamento (apenas baseada em
suspeitas pouco significativas). Estes casos parecem ser fruto de um certo desespero geral e
das pressões da comunidade internacional.

 Al-Qaeda:
11 de Setembro de 2001
Origem: Desde a invasão Soviética ao Afeganistão em 1982, altura em que os
EUA

ajudaram os Mujadeen em termos de treinos militares e de

mantimento de armas. Estes Mujadeen evoluíram e abarcaram outros conflitos
islâmicos, sob o desígnio da “Guerra Santa”.
É neste contexto que surgem a Al Qaeda cujo líder era Osama Bin Laden.

Objectivo: Continuar a Guerra Santa lutando pelos ideais islâmicos puros,
combatendo os EUA: representava tudo os que os muçulmanos apelidam de
infiéis, ajudam Israel e regimes Árabes que não tinham crenças
verdadeiramente islâmicas.
“Islamization”: Mudança a nível cultural, religioso, político e social que atingiria
também a lei dos países de modo a que o islamismo seja o substituto perfeito
de uma democracia disfuncional.
Estes ataques terroristas não atingem um alvo específico mas sim um grande número de
pessoas pois o desejo das sociedades islâmicas e da Al-Qaeda é de ganhar respeito e ser
temida pelas forças do Ocidente.
Para combater esta vaga de terror os poderes ocidentais começaram a construir uma defesa
poderosa através de métodos desenvolvidos, e neste contexto a Al-Qaeda modernizou-se
também (eliminação de matéria palpável, transformação da organização numa rede em vez de
numa hierarquia, corrida ao armamento).
Estamos então perante um círculo vicioso, pois, à medida que as redes terroristas se vão
adaptando, assim também se vão organizando as estruturas das organizações Ocidentais.
Facilitação das acções terroristas:
1)
2)
3)
4)
5)

SMS
Internet (espelha a doutrina islâmica, mostra outros pontos de vista)
Grupos terroristas têm os seus próprios canais de televisão e rádio
Outros suportes tecnológicos
Fundamento democrático do Ocidente segundo o qual não pode haver
discriminação entre quem entra nos países, situação que facilita a
“aprendizagem do inimigo” por parte dos terroristas.

Novos dilemas ocidentais:
1) Censura das mensagens SMS: luta contra o terrorismo mais eficaz mas
violação dos princípios básicos da democracia
2) Transmissão das imagens do terrorismo pelos média: servir o governo ou
informar a população de uma maneira objectiva
Os terroristas criaram um ciclo vicioso à volta dos sistemas democráticos:
Censura ou total liberdade de expressão? Em caso de censura é destruído um enorme pilar da
sociedade democrática. Em caso de liberdade de informação e expressão dá-se a publicidade à
causa terrorista assim como descrédito do governo.

Estado-nação no Pós-2ª Guerra:
Podemos encarar a 2GM como uma consequência directa do sistema do Estado – Nação.
Europa:
No pós-guerra a Europa (que saiu brutalmente arrasada demográfica, social e
economicamente) assume uma onda de anti-militarismo, perdendo assim o seu poderio
militar.
Desta forma os Estados Europeus vão perder soberania a ficar cada vez mis sob a alçada da
superpotência militar: os Estados Unidos da América.

Estados Unidos da América:
Não saiu negativamente afectado pela guerra: a sua economia saiu beneficiada, reiterou a sua
posição enquanto super-potência militar.
Afirma-se como polícia do mundo e auxilia a Europa quer a nível de defesa como também a
nível de apoios financeiros (Doutrina Truman e Plano Marshal).

Nova ordem geopolítica, centrada nos EUA em coordenação com os Estados da Europa e com
as Nações Unidas -> Nova ordem mundial;
-> Estado Mundo em oposição ao Estado Nação;

Realismo ou Utopia?
Importa concluir que não existe propriamente uma crise dos Estados Nação originários da
época Westphaliana, mas sim uma profunda transformação devido ao fenómeno da
Globalização por sua vez assente no capitalismo (tem por base a promoção da transferência de
bens, capitais, serviços e informações).
Partindo deste pressuposto de transformação existem 2 teorias: Utópica e Realista.

Utópicos:
Acreditam que o futuro passa pela Globalização absoluta, defendendo o enfraquecimento
progressivo dos Estado-Nação. Prevêem um Mundo cada vez mais global e menos
fragmentado.

Motivos para a perda de poder do Estado Nação:
- crescente capitalismo que fomenta relações transnacionais e ignora fronteiras estaduais;
-conciliação dos interesses particulares de cada Estado de modo a que convirjam para um
Estado Mundo;
-impossibilidade de um Estado
nomeadamente ecológicos e sociais;

responder

individualmente

a

problemas

globais

- “onda anti-militarista” retira aos Estados a sua soberania.

Realistas:
Apresentam uma visão defensora da contínua autonomia do Estado Nação e de um Mundo
ainda fragmentado e cada vez menos global. Os Estados estão cada vez menos dispostos a
abdicar dos seus interesses e torna-se possível a conciliação entre os mesmos num cenário de
Estado-Mundo.

Argumentos realistas:
- Estado ainda fornece condições necessárias à vida social (instituições económicas,
ideológicas, militares).
- Existem ainda profundas variações entre Estados e estes não encontram as mesmas soluções
para problemas globais devido a essas mesmas diferenças e variações:
a) geografia, dimensão territorial, grau de centralização do governo, nº de habitantes
b) grau de democracia, grau de desenvolvimento
c) poder político

CONCLUSÃO: É certo que o Estado Nação é indubitavelmente permeável aos ventos da
globalização no entanto estas transformações não podem ser entendidas como um aniquilar
do poder do Estado mas sim como uma mudança nas condições, segundo o qual ele é
exercido.

Nova Comunidade Internacional pós-bipolarização
Contexto Histórico:
Ao longo do séc XX três grandes projectos de liderança da globalização competiam entre si:
1) Comunismo:
Inaugurado com a Revolução Bolchevique de 1917
Reforçado pela revolução Maoista na China e 1949
2) Nazi-Fascismo:
Ditaduras de extrema-direita de cunho essencialmente fascista e corporativo em
Portugal e na Itália, enquanto na Alemanha a Ditadura Nazi assumiu como bases o
ódio racial e o objectivo de purificação étnica.
Esmagado no final da 2ª Guerra Mundial em 1945.

3) Projecto liberal-capitalista:
Liderado pela Grã-Bertanha e Estados Unidos e protagonizado por Ronald Reagan e
Margaret Thatcher.

Guerra Fria:
Após a aliança entre o liberalismo e o comunismo que destruiu o nazi-fascismo, os
protagonistas vencedores (EUA e URSS) acabam por se desentender dando início à Guerra Fria
(1947-1989).
Neste contexto de Guerra Fria, o liberalismo norte-americano rivalizou com o comunismo
soviético numa guerra ideológica mundial e numa competição bélica e tecnológica que quase
levou a humanidade a uma catástrofe.

Fim da Guerra Fria:
Política da Prestrioka acompanhada da Glasnost implementadas por Gorbatchev ditam o fim
da Guerra Fria assim como a implosão da URSS. Os EUA declaram-se vencedores.
Momentos chave:
- Queda do Muro de Berlim
- Retirada das tropas soviéticas da Alemanha reunificada
- Dissolução da URSS em 1991
- China abriu-se em várias zonas especiais para a implantação de indústrias multinacionais,
esta abertura ao capitalismo incitada por Deng Xiaopoing, esvaziou o regime do seu conteúdo
ideológico anterior.

Economia capitalista a nível global

 Estados Unidos são a única superpotência mundial que se impôs após este contexto.
É a única que tem condições operacionais para realizar intervenções militares em
qualquer canto do planeta:
Kuwait 1991
Haiti 1994
Somália 1996
Bosnia 1997
Iraque 2003
Líbia Março de 2011
 Gobalização = Americanização do Mundo

Exemplo de oposição a uma futura intervenção dos EUA:
“Chanceler afirma que país vai impedir qualquer resolução no Conselho de Segurança
da ONU que pretenda aprovar acção estrangeira na Síria.”

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou ontem, quarta-feira (18),
que seu país vai se opor a qualquer resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas
que pretenda aprovar intervenção militar na Síria.
O chanceler russo disse que a resolução proposta por seu país, que circulou no Conselho de
Segurança na segunda-feira, tinha como intenção deixar claro que nada justificaria intervenção
militar estrangeira.
"Se alguém tiver a intenção de usar a força a qualquer preço - ouvi pedidos para o envio de
tropas árabes à Síria - dificilmente poderemos impedir, mas não receberá nenhuma ordem do
Conselho de Segurança", disse Lavrov em colectiva.
O Conselho de Segurança não conseguiu elaborar uma resolução desde que a violência teve
início [ou foi promovida e suprida por EUA/Israel/OTAN?] em Março no país, deixando mais de
5 mil mortos segundo a ONU, por conta da forte oposição da Rússia e da China. Em Outubro,
os dois países vetaram uma proposta de países europeus, apoiada pelos Estados Unidos, que
condenava Bashar al-Assad e ameaçava o país com sanções.
Lavrov acrescentou que a Rússia não considera necessário dar explicação ou desculpas sobre
as suspeitas de que um navio russo teria entregado munição para a Síria apesar de embargo da
União Europeia.

Mundo uni-multipolar:
Mundo no período pós-guerra fria: uni multipolar:
Uma superpotência: EUA

Várias potências regionais principais:
Influência Franco-Germânica na Europa
Rússia na Euroásia
China no Leste da Ásia
Índia no Sul da Ásia
Irão no Sudoeste da Ásia
Brasil na América Latina
África do Sul e Nigéria em África

Potências secundárias:
Reino Unido
Ucrânia
Japão
Paquistão
Arábia Saudita
Argentina

O que distingue uma superpotência das demais potências é a sua proeminência e a capacidade
de promover os seus interesses em qualquer parte do mundo.
Este sistema uni-multipolar determina que as questões internacionais ou globais mais
importantes sejam lidadas com a participação necessária, mas nunca isolada, da super
potência, pois exige-se a colaboração de outras potências regionais.
O reconhecimento da existência de diferentes civilizações em torno das quais os Estados e
grupos se congregam (teoria de Huntington) confirmaria o carácter heterogéneo do actual
sistema internacional.

O Papel da ONU no palco Mundial:
A ONU surgem num clima terrorífico no qual por todo o lado se vislumbravam sequelas das II
Guerra Mundial.
A Sociedade das Nações provou ser um projecto falhado pois não contava nem com a presença
dos Estados Unidos nem com um corpo de intervenção militar.
A Organização das Nações Unidas tem mostrado ser mais produtiva do que a SDN, tendo
evitado o despontar de uma III Guerra Mundial.

Fundação da ONU: 24 de Outubro de 1945

Objectivos:
- Assegurar a paz no Mundo
- Proteger os Direitos do Homem
- Procurar resolver os conflitos pela via do diálogo
- Desenvolver economicamente e socialmente as nações

Funcionamento:
A ONU é composta por:
Conselho de Segurança: manutenção da paz e segurança (15 membros)
Assembleia Geral: parlamento mundial, cada Estado tem dto a 1 voto
Secretariado: toma parte nas reuniões do CS, organiza o trabalho
burocrático, assume serviços diplomáticos nas questões mais delicadas
e representa a ONU;
Tribunal Internacional de Justiça: Haia, resolve à luz do Direito
Internacional os litígios entre Estados
Conselho de Tutela: administrar territórios que outrora se
encontravam sob a alçada da SDN
Conselho Económico e Social: Organismos especializados nos sectores
económicos, social e cultural (FMI, FAO, OMS, UNESCO);

O poder de decisão da ONU está centralizado no Conselho de Segurança particularmente nos
seus 5 membros permanentes, os únicos com Direito a veto: EUA, URSS, Reino Unido, França e
RP China.
Os membros a Assembleia Geral comprometem-se a aceitar qualquer decisão do Conselho de
Segurança. Estamos perante uma menor democratização para uma maior eficiência no
equilíbrio real do Poder no Mundo do Pós-Guerra.
Objectivos deste funcionamento do Conselho de Segurança:
- Decisão e acção rápida por parte da ONU em momentos de crise;
- Principais potências da guerra colaborem no interesse da paz mundial;

No entanto:
- Num contexto de Guerra Fria os EUA vetaram as decisões que favorecessem a URSS e viceversa (veto reduz a eficácia do organismo).
- Muitos crêem que a intervenção da ONU gera um efeito contrário à paz: agudiza o clima de
insegurança.
- Num plano de conflitos étnicos, a ONU não será mais do que um pano de água quente que
dará azo a um rearmamento de ambas as partes.
- A ONU torna-se também pouco eficaz no que diz respeito ao terrorismo.

A Etnicidade, as Religiões e os Nacionalismos Contemporâneos:
Convergência de correntes ambíguas:
Por um lado está a criar-se uma sociedade que se afirma cada vez mais laica, e por outro lado,
nesta mesma sociedade podemos observar uma preponderância da religiosidade.
Finda a Guerra Fria:
- quebram-se os processos de identificação e agregação do mundo bipolar;
- a religião, que alguns teóricos previam moribunda nesta nova realidade fragmentada e
massificada (secularização), desempenha um papel fulcral sendo o melhor veículo para a
identidade cultural, étnica e nacional.
- a religião e a etnicidade estão intimamente ligadas e os conflitos religiosos são, não
raramente, conflitos étnicos “mascarados” e que buscam legitimidade. -> “A religião pode ser
o refrão, a deixa ou o tem de fundo, mas o motor propulsor continua a ser a etnicidade e o
nacionalismo”.
No entanto:
Há sempre que ter em conta o papel das relações de poder nas relações internacionais ou seja
a power politics tem prevalecido e influenciado “as linhas de falha” civilizacionais ou
motivações transcendentes. Ou seja, muitas ideologias religiosas são influenciadas pelos jogos
de poder políticos.

Religiões e Tribalismo:
Revolução Industrial e propagação de ideias positivistas: Religião no mundo industrializado
tende a morrer -> teorias da secularização: nas sociedades científico-industriais a fé e as
religiões declinam (motivos intelectuais e motivos sociais);
Na verdade isto não acontece:
- por toda a parte as fés (convicções) parecem crescer;
- seitas e novas religiões multiplicam-se por todo o lado;
- tendências religiosas coexistem com tendências laicas.

Tribalização do Mundo: Crescimento explosivo de teias nacionalistas e religiosas em antigas e
novas comunidades nacionais e religiosas.
 As teorias laicas e sagradas complementam-se, pois vivemos num mundo de
nacionalismos religiosos, ou seja, a religião expende-se mas no seu âmago denotamos
um espírito puramente terreno e relacionado muitas vezes com interesses
nacionalistas.
 Estas religiões associadas a sentimentos nacionalistas estão enraizadas na mais
profunda identidade de um povo e funcionam como autênticas bombas relógio: “a
minha religião detém o monopólio da verdade, logo as demais religiões que advogam
verdes distintas surgem como erros, inconvenientes que urge erradicar.

Samuel Huntington – “Choque das Civilizações”
Segundo o autor, os Estados continuam a ter uma elevada importância nos palcos
internacionais, mas os conflitos têm mais probabilidades de surgir entre nações e grupos de
civilizações diferentes. Isto acontece pois, após a Guerra Fria deu-se a abertura a um mundo
para lá das fronteiras da cultura ocidental: o mundo não ocidental deixou de ser um objecto
colonizado e explorado e passou a exigir uma posição de igualdade.
Civilização: Entidade cultural que engloba linguagem, história, religião, costumes, instituições
comuns e sentimentos de pertença. É o agrupamento cultural mais abrangente.
Outras características da civilização passam pela variação em termos populacionais, as subcivilizações, carácter dinâmico, possível extensão ou contracção, carácter imóvel do ponto de
vista do Homem.
Ex. Civilização Ocidental/Civilização Islâmica/Civilização nipónia (Japão)
 As diferenças e especificidades das civilizações podem dar origem a conflitos em áreas
fundamentais como a religião.
 A maior globalização o consequente aproximação de vários povos faz com que as
diferenças “venham ao de cima” e se expressem formas de racismo, xenofobia ou
descriminações.
 Esta globalização enfraquece os sentimentos nacionalistas pelo que os indivíduos
passam a identificar-se maioritariamente com os blocos civilizacionais a que
pertencem.
Uma prova da supremacia da civilização enquanto entidade cultural face ao Estado é-nos
evidenciada pela seguinte expressão de Huntington: “é possível ser-se meio francês, meio
argelino, meio socialista, meio capitalista mas não faz sentido ser-se meio católico ou meio
muçulmano”.

Choque de Civilizações: A civilizações não conseguindo viver em harmonia entrarão em
choque umas com as outras por meio de um confronto bélico ou cultural.
Neste contexto os grandes conflitos passam por motivos de clivagens culturais entre os
diferentes povos. O “Clash” das grandes civilizações dominará a política global.
Da Cortina de Ferro que dividia a Europa ideológica e politicamente passamos para a Cortina
de Veludo da Cultura que marca uma divisão entre o ocidentalismo cristão, o cristianismo
ortodoxo e o islamismo.

Motivos de clivagem entre civilizações: Existem inúmeras diferenças entre várias civilizações
em relação a áreas básicas e que não se vão esbater
- relação entre Homem e Deus
- relação entre indivíduo e grupo
- relação entre cidadão e Estado
- relação entre pais e filhos
- relação entre marido e mulher
- diferenças também no que diz respeito a direitos fundamentais, responsabilidades,
liberdades, autoridade, igualdade e hierarquia.

“The West vs The Rest”

Fim da bipolarização -> civilização Ocidental tem assumido um papel muito elevado a nível
mundial.
Ex: Assuntos referentes à segurança global e à política mundial estão sob a tutela dos EUA,
Inglaterra e França.
 Grandes decisões mundiais acabam por seguir um padrão ocidental que promove os
seus interesses e ideais.
 As restantes civilizações revoltam-se contra a hegemonia do Ocidente: os “The Rest”
disputam do poderio político, económico e institucional detido pelos “West”
Um exemplo deste problema é o caso do Islão face ao Ocidente.

Visão do Islão face ao Ocidente:

O Islão é visto como o inimigo natural dos ocidentais pois a cristandade e o islamismo sempre
estiveram em conflito (argumento demasiado frágil).
Teoria de Huntington:
Vê o Islão como uma ameaça que precisa de ser eliminada. É preciso destrui-lo para que o
Ocidente não corra o risco de perder o seu “monopólio” e antes que outras civilizações
também sejam contaminadas com este ódio.
Islão = Grande concorrente que busca retirar a liderança económica, política e militar do
Ocidente. -> Huntington considera o Islão um bloco único e desconsidera as especificidades de
cada país.
Formas da civilização Ocidental travar esta ameaça:
- Apoiar outras civilizações de valores e interesses semelhantes aos Ocidentais.
- Fortalecer instituições internacionais que legitimam tais interesses.
- Melhor relação com o Japão e a Rússia.
Ressurgimento Islâmico:
Década de 1970, activismo político islâmico foi um resultado do contexto internacional que se
viveu (Queda do Bloco Soviético, Guerra Fria, modelo neo-liberal).

Porém para Huntington:
Muçulmanos são pessoas convencidas da superioridade da sua cultura “obcecadas” e
“ressentidas”pela inferioridade do seu poder. O Ressurgimento Islâmico foi uma reacção
irracional que ganhou força com uma explosão demográfica.
Explosão demográfica impeliu o fundamentalismo.
Ummah - Grande comunidade religiosa e política do Islão que a par das identidades nacionais
faz com que dois indivíduos de países muçulmanos diferentes possam lutar juntos.
Guerra do Golfo: Saddam Hussein apelou à união islâmica contra o inimigo ocidental, levando
a que, a guerra contra o Iraque passasse e ser entendida no mundo árabe como a guerra do
Ocidente contra o Islão.

A intolerância é uma característica inerente ao islamismo entende estar religião como incapaz
de conviver pacificamente com outras culturas e religiões.

Resposta futura das civilizações não Ocidentais à civilização Ocidental:

Isolamento das suas sociedades face à corrupção do Ocidente;
Adopção e aceitação de valores ocidentais;
Modernização do país sem no entanto de ocidentalizar.

Benjamin Barber:
Fim da Guerra Fria não trouxe consigo a democracia: Sri Lanka, Bósnia, Ruanda.
Estudou a problemática dos conflitos contemporâneos: Jihad vs. Mc World.
Jihad:

- Realidade que reflecte o passado tribal;
- Guerra de cultura contra cultura e tribo contra tribo;
- Opõe-me a qualquer interdependência;
- Fomenta os nacionalismos étnicos;
- Defende o neo-tribalismo;
- Ideologia: Todos temos uma identidade

Mc World:

- Realidade que promove o cosmopolitismo;
- Promove a uniformidade e a integração;
- Sociedade homogeneizada, ligada pela comunicação, informação e comércio;
- Universalização dos mercados e de um mundo sem fronteiras;
-Unidade como garantia do bem estar geral;
- Ideologia: Todos somos consumidores;

Fins em comum:
- Instituição de uma democracia nos Estados;
- Libertação da população;

Confronto:
Jihad revolta-se a ataca o Mc World
McWorld impõe o seu imperialismo sobre a Jihad. (“human rights imperialism)
No auge deste confronto os princípios democráticos são esquecidos: nem a globalização, nem
a retribalização asseguram a igualdade e a justiça da sociedade, ou seja, as liberdades civis.

Da autodeterminação à Jihad:

Jihad numa perspectiva humilde é um manifesto religioso e, numa perspectiva política mais
forte, é uma guerra que defende o fanatismo e a identidade. Significa para os seus
protagonistas um importante dever de extinguir o outro.
A Jihad age em nome da auto-determinação recusando o imperialismo económico, derivado
do capitalismo e da modernidade (minorias étnicas e religiosas afastam-se da globalização).
Formas assumidas pela Jihad (enquanto reaações negativas ao Mc World):
- Forma moderada própria das democracias ocidentais;
- Forma proveniente do ex-bloco soviético que pretende afirmar-se na sociedade global;
- Forma caracterizada pelo fanatismo em que a religião e o Estado são inseparáveis (Médio
Oriente).

Mundo global com McWorld:

Tal como já vimos, a globalização dos mercados gera uma erosão da soberania nacional e
conduz ainda a uma nova espécie de trabalhadores para quem a religião, a cultura e a
nacionalidade étnica são elementos marginais na sua identidade profissional e trabalhadora.
Segundo Barber a globalização (Mc World) assenta em 4 imperativos que menosprezam as
características do Estado - Nação:
1) Política liberalista dos mercados que tipificam os comportamentos sociais segundo o
“american way of life”;

2) Recursos, que devido ao facto de serem escassos, obrigam a uma interdependência
entre os países;
3) Informação e a tecnologia contribuem para a aproximação entre países e culturas;
4) Problemas transnacionais sociais e ecológicos

Objectivo primário: Manutenção da paz e da estabilidade internacionais pois estes são
requisitos necessários para a eficiência de uma economia internacional.
 Em suma, é a globalização económica, que ao conduzir à perda de soberania nacional
e ao enfraquecimento do multiculturalismo e do nacionalismo, que vai marcar a
conflituosidade em incompatibilidade entre McWorld e Jihad.

Mark Juergensmeyer: “Terror in the Mind of God”
Num contexto de globalização, a religião é fundamental para combater afastamento e para
relembrar às pessoas de que têm uma missão a cumprir na vida, quão e deve ser guiada pelas
leis de Deus e não pelas leis do dinheiro.
Ultimamente têm vindo a aumentar os actos de terrorismo e violência pública. Em muitos
desses actos de terrorismo, a religião constitui não só a ideologia subjacente como também a
justificação e até, a própria estrutura organizacional do terrorismo. Desta forma ao
espiritualizar a violência, a religião conferiu ao terrorismo uma grande força e poder.
Este autor analisa o recurso à violência por parte de grupos socialmente marginais de
diferentes tradições religiosas: Cristianismo, Judaísmo, Islamismo, Sikhismo e Budismo.

Todas as facções perpetuadoras de comportamentos violentos partilham certos padrões:
- simbolismo: datas e locais para os ataques terroristas de acordo com as tradições religiosas;
- rituais religiosos;
- Guerra Cósmica: visa do mundo como um campo de batalha onde é necessário vencer;
- Visão de mártir tanto das vítimas como dos terroristas;
-Concepção de que apenas as tensões sociais criam soluções realmente absolutas e eficazes,
com ideias de vitória baseadas na humilhação do Outro e valorização do guerreiro.
- Guerras religiosas estão destinadas durar séculos.
Ex. Os líderes do Hamas dizem estar preparados para esperar séculos pois a Palestina
já anteriormente esteve invadida por 200 anos e conseguiu libertar-se.

Características que unem todos os movimentos radicais religiosos:
- Rejeição completa de todos os valores liberais;
- Recusa em respeitar os limites que a sociedade secular impõe à religião
- Substituição das religiões modernas, que são vistas como enfraquecidas, por formas
religiosas tradicionais e embrionárias.

Atenção!
Não se devem confundir actos de certas facções extremistas com os pensamentos e os
ensinamentos das religiões com as quais se identificam. Os livros sagrados não incitam
directamente à violência e estes movimentos fundamentalistas são no entanto marginais e
largamente criticados pela própria religião.

Guerra do Ocidente moderno contra terroristas religiosos:
Possíveis desfechos:
1) Utilização da força do Ocidente na guerra contra o terrorismo -> gera um aumento da
violência como forma de vingança;
2) - Assustar de tal maneiras os terroristas que estes hesitem em agir (autor assume que
é pouco provável);
3) Ganha a violência: as exigências que os grupos fazem são cumpridas;
4) Diminuição da importância da religião enquanto entidade privada, deixando de
reclamar um reconhecimento na vida pública
5) Política temperada pela religião -> hipótese mais acertada
- pauta-se por elevados valores semelhantes aos religiosos
- respeita os valores religiosos
- governo não responde às provocações dos grupos extremistas ganhando assim seu
respeito e tornando mais difícil que seja encarado como um “inimiga satânico a
abater”

Plano neutral acima das tensões étnicas, religiosas e ideológicas:
Cultura: Música
Ensino Superior
Desporto

 A violência terminará quando se atingir um meio-termo entre uma certa moderação
da religião e uma absorção dos valores espirituais e morais para a vida pública.

Todos estes conflitos se dão num contexto de uma tríades “religião-política-identidade”, e a
sua resolução passa por um equilíbrio saudável entre estes factores de forma a que o indivíduo
possa buscar a sua identidade tanto numa vertente espiritual como estatal de desta forma
pertença de uma forma saudável e construtiva a determinada civilização.

Globalização:
What is really globalization?
It is difficult to embody globalization in an exact meaning, once this is a very complex
phenomenon that includes all aspects of contemporary social life, from de cultural to the
criminal, the financial to the spiritual.
Actually, in our days, a little act in a part of the world can have an unexpected importance and
can influence the global structure.
“a globalização é um processo de interacção e integração entre as pessoas, empresas e
governos de diferentes nações. Processo esse impulsionado pelo comércio e investimento
internacionais, com o auxílio da tecnologia de informação.
Este processo tem efeitos sobre o ambiente, cultura, sistemas políticos, desenvolvimento
económico e prosperidade.”
All this interactions were made possible largely by advances in communication, transportation,
and infrastructures. The best example of this is the World Wide Web.

O debate em torno da globalização:
A maioria das pessoas não põe em causa que estão a ocorrer importantestransformações à
nossa volta, mas a sua experiência
como «globalização» écontestada. Tal não é
surpreendente. Enquanto processo imprevisível e conturbado, a globalização é concebida e
entendida de muitas maneirasdiferentes.Escolas de pensamento:

•Cépticos
•Hiperglobalizadores
•Transformacionalistas

Cépticos:
Muito pensadores defendem que não estamos perante uma economia verdadeiramente
globalizada, dado que o essencial do comércio tem lugar no interior de três grupos regionais –
Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte, pelo que a noção de uma única economia global
nãoé válida (Hirst, 1997)
Muitos cépticos focam a sua atenção nos processos deregionalização da economia mundial –
tais como a emergência de grandes blocos financeiros e comerciais. Para os cépticos, a
crescente regionalização éprova de que a economia mundial se tornoumenos integrada, e não
ocontrário (Boyer e Drache, 1996; Hirst e Thompson, 1999). Em comparação com os padrões
de comércio que se verificaram há um século atrás, pode dizer-se que a economia mundial é
menos global em termos de amplitude geográfica, e mais concentrada em bolsas deintensa
actividade económica.Os cépticos rejeitam a perspectiva de alguns autores – nomeadamente
oponto de vista dos hiperglobalizadores –, segundo a qual a globalizaçãoestá basicamente a
minar o papel dos governos nacionais e a produzir uma ordem mundial onde estes detêm uma

menor importância. De acordo com os cépticos, os governos nacionais continuam a ser figuraschave, dado o seu papel na regulação e coordenação da actividade económica. Por exemplo,
os governos são as forças impulsionadoras de muitos acordos de comércio e de políticas de
liberalização económica.

Hiperglobalizadores:
Os hiperglobalizadores adoptam uma posição oposta à dos cépticos –defendem que a
globalização é fenómeno bem real, cujas consequências se podem sentir praticamente em
todo o lado. A globalização é vista como um processo indiferente às fronteiras nacionais. Está a
produzir uma nova ordem global, que deriva de poderosos fluxos de comércio e de produção
que atravessam fronteiras. Alguns hiperglobalizadores acreditam que o poder dos governos
nacionais está também a ser posto em causa por organismos mais amplos – as novas
instituições regionais e internacionais, como a União Europeia, a Organização Mundial de
Comércio e outras.

Transformacionalistas:
Concebem a globalização como a força motriz de um conjunto amplo de mudanças que hoje
em dia estão a alterar as sociedades modernas.
A ordem global está a ser transformada mas muitos padrões tradicionais continuam a existir:
os níveis actuais de globalizações estão a fazer desaparecer as fronteiras entre o “interno” e o
“externo”, o “local” e o “internacional” e as sociedades, as instituições e as próprias pessoas
são forçadas a construir novos contextos.
Este fenómeno evolui de forma contraditória em vez de homogeneizadora: a migração global,
os meios de comunicação e as telecomunicações estão a contribuir para a difusão de
influências culturais opostas. Desta forma, as “cidades globais” mais fervilhantes do mundo
são multiculturais (diferentes grupos étnicos e culturas vivem lado a lado).
Percebemos também que a globalização não pode ser vista como algo condizido a partir de
uma parte do mundo (“americanização”) pois é produtos de numerosas redes globais
interligadas.
Neste contextos os trasnformacionalistas defendem que os países se estão a reestruturar para
responder ás novas formas de organização social e económica que não possuem base
territorial.
De acordo com estes teóricos, o mundo em que vivemos deixou de ser um mundo centrado no
Estado pelo que novas formas de governo são almejadas numa postura mais activa e virada
para o futuro.

Conflitos actuais:
Guerra do Iraque:
A Guerra do Iraque também referida como Ocupação do Iraque ou Segunda Guerra do Golfo,
ou Terceira Guerra do Golfo ou ainda como Operação Liberdade do Iraque foi um conflito que
começou a 20 de Março de 2003 com a invasão do Iraque, por uma coalizão militar
multinacional liderada pelos Estados Unidos, sendo encerrado a 15 de Dezembro de 2011.

Antecedentes:

Após a Guerra do Golfo de 1991, a resolução nº 687 do Conselho de Segurança das Nações
Unidas ordenou que os programas químicos, biológicos, nucleares e de mísseis de longo
alcance do Iraque fossem encerrados e que todas estas armas fossem destruídas debaixo do
controlo de uma Comissão Especial das Nações Unidas. Inspectores das Nações Unidas no
Iraque deveriam verificar a destruição de grandes quantidades de armas de destruição maciça,
mas, em razão da falta de cooperação do governo iraquiano, estes abandonaram o Iraque em
1998, e muitos problemas ficaram por resolver.
Além das inspecções, os Estados Unidos e o Reino Unido (juntamente com a França até 1998)
envolveram-se num conflito "frio" com o Iraque para obrigá-lo a respeitar as zonas de voo
interdito norte e sul.

Cenário de Guerra:

O principal motivo para a guerra oferecido pelo ex-presidente norte-americano George W.
Bush, pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, e os seus apoiantes foi de que o Iraque
desenvolvia armas de destruição maciça.
Estas armas, argumentava-se, ameaçavam a segurança mundial. No discurso do estado da
União de 2003, Bush defendeu que os Estados Unidos não poderiam esperar até que a ameaça
do líder iraquiano Saddam Hussein se tornasse iminente. Para justificar a guerra, alguns
responsáveis norte-americanos referiram também que havia indicações de que existia uma
ligação entre Saddam Hussein e a Al-Qaeda. Apesar disso não foram encontradas provas de
nenhuma ligação substâncial à Al-Qaeda.

A invasão levou pouco tempo até à derrota e à fuga de Saddam Hussein (com a captura de
Saddam e uma queda do número de ataques dos insurgentes, alguns concluíram que as forças
multinacionais estavam a ter sucesso na luta contra os rebeldes).
A coligação liderada pelos Estados Unidos ocupou o Iraque e tentou estabelecer um governo
democrático; no entanto falhou na tentativa de restaurar a ordem neste país. A instabilidade
levou a um conflito assimétrico com a revolta iraquiana, guerra civil entre muitos iraquianos
sunitas e xiitas e as operações da Al-Qaeda no Iraque. Como resultado do seu fracasso em
restaurar a ordem, um número crescente de países retiraram as suas tropas do Iraque. As
causas e consequências da guerra mantêm-se controversas.
No dia 15 de Dezembro de 2011, os Estados Unidos anunciaram formalmente, através de uma
cerimónia de passagem de comando de tropas em Bagdad, o fim da guerra no Iraque.

Críticas à actuação dos EUA:

A justificação original para a guerra do Iraque era o programa de desenvolvimento de armas
de destruição maciça pelo Iraque e a alegada colaboração de Saddam Hussein com a Al-Qaeda.
No entanto, as informações em que se basearam estas duas justificações foram criticadas e
largamente desacreditadas após a invasão, sendo que a administração Bush foi acusada de
falsear informações dos serviços secretos.
Após a resolução 1441 do Conselho de Segurança da ONU, que dava ao Iraque uma
oportunidade final para cumprir suas obrigações de desarmamento, o Iraque concordou em
cooperar com novas inspecções. Durante as inspecções, nenhuma arma de destruição maciça
foi encontrada. No entanto, o governo norte-americano continuou a manifestar cepticismo
relativamente às declarações iraquianas acerca do programa.
Em particular a França e a Alemanha, membros da NATO, e a Rússia, opunham-se a uma
intervenção militar no Iraque devido ao elevado risco para a segurança da comunidade
internacional e defendiam o desarmamento através da diplomacia.
Saddam Hussein foi ele próprio capturado a 13 de dezembro de 2003 numa quinta perto de
Tikrit na operação Red Down. A operação foi conduzida pela 4 ª divisão de infantaria do
exército norte-americano e por membros da Task Force 121.

Cronologia:

2004
O início de 2004 foi marcado por certa calma na violência. As forças insurgentes
reorganizaram-se neste período, estudando as tácticas das forças multinacionais e planejando

ofensivas renovadas. No entanto a violência aumentou durante a primavera com combatentes
estrangeiros vindos da região do Médio-Oriente, bem como da Al-Qaeda.
A ofensiva foi retomada em Novembro, na mais sangrenta batalha da guerra até então, a
segunda batalha de Falluja.
2005
31 de Janeiro de 2005, os iraquianos elegeram, nas primeiras eleições legislativas, o governo
transitório do Iraque, com o objectivo de criar uma constituição permanente. Apesar de
alguma violência e de um grande boicote sunita terem marcado o evento pela negativa, a
maioria da população elegível curda e xiita participou.
2006
Aumento da violência sectária com desconfianças acerca de envolvimentos da Al-Qaeda.

2007
Mais tropas para o Iraque

2011
Barack Obama declarou o fim do conflito do Iraque e anunciou a retirada dos poucos milhares
de soldados americanos remanescentes (15 de Dezembro).
Email enviado por Obama aos cidadãos americanos:
“este momento de sucesso” é resultado do esforço, da dedicação e do patriotismo dos
militares. “Mais de 1,5 milhão de americanos serviram no Iraque”, lembrou Obama,
assinalando os mortos e feridos. “As famílias dos militares americanos suportaram uma
enorme carga. No momento em que registramos o final desta guerra, precisamos mostrar a
nossos veteranos e a suas família que a nação lhes é extremamente grata.”

2 de Maio de 2011:
Os Estados Unidos mataram Osama Bin Laden, anunciou o Presidente norte-americano Barack
Obama. O líder da Al-Qaeda estava num luxuoso esconderijo perto de Islamabad, no
Paquistão. No ataque norte-americano terá morrido também um filho do autor de vários
ataques terroristas, como o 11 de Setembro. (em actualização)
«Foi feita justiça», disse Barack Obama, numa declaração ao país: «A morte de Bin Laden não é
o fim dos nossos esforços. Não temos dúvidas de que a Al-Qaeda continuará a tentar atacarnos. Devemos e iremos continuar vigilantes».

Bin Laden foi morto esta madrugada em Abbottabad, a cerca de 100 quilómetros de
Islamabad, confirmaram as autoridades norte-americanas e paquistanesas.
Os militares tomaram a custódia do cadáver e disseram que será tratado de acordo com as
tradições islâmicas.

 Todas estas intervenções dos EUA (legítimas ou não) podem ser enquadradas do ponto
de vista de Huntignton no que diz respeito à guerra do Ocidente (cujo grande
representante são os EUA) face ao Islão (Iraque onde 95% da população é islâmica e Al
Qaeda).
 Deste forma, e de acordo com o autor, o Islão é visto como uma ameaça que precisa
de ser eliminada. É preciso destrui-lo para que o Ocidente não corra o risco de perder
o seu “monopólio”.

